
పత్రికా త్రపకటన 
 

తెలుగు సంసక ృతి సంప్రదాయాలు- తెలుగు సంసక ృతిక వారసతా్వ న్ని  

రరిరక్షంచుట కొరకు, కళలను మరియు కళాకారుల అభివృద్దని్న ఆకాంక్షస్తూ  

రాష్ట్రవాా రూంగా కళాకారులకు మరియు కళా బృందాలకు ఆంధ్రధ్రదేశ్ ధ్రభుత్వ ం 

- ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మ కత్ మరియు సంసక ృతి సమితి , భాషా 

సంసక ృతిక శాఖ ఆరవ ర్య ంలో పోటీలు న్నరా హంరబడుతున్ని యి.  

రాష్ట్ర రరాా టక మరియు సంసక ృతిక శాఖ గౌరవ మంప్తివరుా లు శ్ర మమతి. 

ఆర్. కె. రోజా గారి నేతృతా ంలో, రరాా టక మరియు సంసక ృతిక శాఖ ప్రభుతా  

ప్రత్యా క ప్రధాన కారా దరిి  శ్ర మ రజత్ భారగవ గారి ఆధ్ా రా ంలో, ఆంప్ధ్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర 

సృజన్నతమ కత మరియు సంసక ృతి సమితి చైర్శ్రరరస న్ శ్ర మమతి వంగరండు ఉ్, 

మరియు ఆంప్ధ్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజన్నతమ కత మరియు సంసక ృతి సమితి 

ఆకాడమీల చైరమ న్/ చైర్శ్రరరస నల రరా వేక్షణలో సంప్రదాయ,  జానరద మరియు 

గిరిజన నృతా రీతుల కళాకారులకు మరియుశ్ర గాప్తశ్ర (సంగింగ్)శ్ర పోటీలు 

న్నరా హంరబడత్వయి.   

 పోటీలలో పాల్గగనదలచిన కళాకారులు పేరు/Artiste Name, కళారూరం/Art 

Form, చిరున్నమా/Address,జిల్లల /Districts,జోన్/Zone, ల్లా ండ్ లైన్/ Land line, 

మొబైల్ నంబర్/Mobile Number, ఈమెయిల్/E-mail, ఆధార్ నంబరు/Aadhar 

Number, విదాా ర హత/Educational Qualification, ప్రస్తూత వృతిూ/Present 

Occupation,సంప్రదాయ కళారూరం/ Traditional Art Form, శిక్షణ పంద్దన 

కళాకారుడు/ Trained Artiste,అనుభవం సంవతస రాలలో/ Years of Experience, 

ఇతర వివరములు  (పురసక రాలు, సధంచిన విజయాలు మొ...) , Other 

Information If Any ఈ వివరాలతో కూడిన దర్ఖాస్తులను ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర 

సృజనాత్మ కత్ మరియు సంసక ృతి సమితి, భాషా సంసక ృతిక శాఖ కారాయ లయం, 

ఘంటసల వంకటేశ్వ ర్రావు ధ్రభుత్వ  సంగీత్ నృత్య  కళాశాల, 2వ అంత్స్తు, 

దురాాపుర్ం, విజయవాడ – 520003 లేదా ప్రభుతా  సంగీత నృతా  కళాశాలలు/ 

పాఠశాలల (విజయనగరం, రాజమంప్ి, విజయవాడ, గుంటూరు, నల్లల రు 

మరియు కరూి లు) నందు దరఖాస్తూను పంద్ద పూరిూచేసన దరఖాస్తూను అకక డే 

సమరిప ంచవచుు  లేదా పూరిూచేసన దరఖాస్తూను 

apculturalcompetitions@gmail.com మెయిల్ దాా రా లేదా ఆంప్ధ్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర 

సృజన్నతమ కత మరియు సంసక ృతి సమితి వెబ్ సైటులో 

(https://culture.ap.gov.in/) దరఖాస్తూను పూరిూచేయడం దాా రా కూడా నవంబర్ 10, 

2022 త్యద్ద లోరల సమరిప ంచాల్సస  ఉంటుంద్ద. మరింత సమాచారం కొరకు 

mailto:apculturalcompetitions@gmail.com


ఆంప్ధ్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజన్నతమ కత మరియు సంసక ృతి సమితి కారాా లయం 

వారిన్న చరవాణి 0866-2434380/390 దాా రా సంప్రద్దంచవచుు .  

దరఖాస్తూ చేస్తకుని  కళాకారులకు తిరురతిలో (నల్లల రు, తిరురతి, 

చిత్తూ రు, అని మయా , వైయస్ఆర్ కడర, సతా సయి, అనంతపురము, 

నందాా ల, కరిూ లు జిల్లల ల కళాకారులకు) నవంబర్ 19,20,21 త్యద్దలలో 

మహతి కళాక్షేప్తం నందు, గుంటూరులో(ప్రకాశం, రలి్ల డు, బారటల, 

గుంటూరు, యన్.టి.ఆర్, కృ్ణ జిల్లల ల కళాకారులకు) నవంబర్ 24,25,26 

త్యద్దలలో శ్ర మ వెంకటేశా ర విజాాన మంద్దరంలో, 

రాజమహంప్దవరంలో(ఏల్లరు, త్తరుప  గోదావరి, రశిు మ గోదావరి, 

కోనసీమ, కాకిన్నడ జిల్లల ల కళాకారులకు) నవంబర్ 29, 30, ిసంబర్ 1 

త్యద్దలలో శ్ర మ వెంకటేశా ర ఆనం కళాకంప్దంలో అల్లగే 

విశాఖరటి ంలో(అనకారల్సల, విశాఖరటి ం, అల్లల రిసీత్వరామరాజు, మనా ం, 

విజయనగరం, శ్ర మకాకుళం జిల్లల ల కళాకారులకు), ిసంబర్ 7, 8, 9 త్యద్దలలో 

వుడా చిష్టలరన్స  థియేటరోల ఆి్న్స  న్నరా హంరబడత్వయి. గెలుపంద్దన 

కళాకారులు విజయవాడలో ిసంబర్ 19,20 త్యద్దలలో న్నరా హంరబడే 

రాష్ట్రసాయి పోటిలలో పాల్గగంటారు. రాష్ట్రసాయిలో గెలుపంద్దన 

కళాబృందాలకు బహుమతులు మరియు పారితో్కాలు 

అందజేయబడత్వయి.            

 


